
Rapport till SIWR från 11:e European Meeting 

Plats: Ålborg, Danmark 

Tid: 7-10 september 2017 

Deltagare: Nationalrepresentanter, past nationalrepresentanter, vice 

nationalrepresentanter, IIW Board Members och Past Board Members, distriktspresident 

från: Storbritannien&Irland, FAMAT, Belgien&Luxemburg, Nederländerna, Italien, Grekland, 

Kroatien, Bulgarien, Österrike&Tjeckien, Schweiz, Tyskland, Island, Finland, Sverige, Norge 

och Danmark. 

Antal: 33 deltagare samt 17 medföljande Outer Wheelers, som underhölls med besök på 

flygbas och fabrik där vindkraftverkssnurror produceras. 

Axplock ur agendan med intresse för SIWR: 

 §4 Convention: Det finns en applikation med nyheter från Convention. Kod att ange är: 

IIW2018 och man går in på ”Ignite Event Portal”. 

Researrangör för gruppresa till Convention från Danmark: Benedikte Ehlers. Mail: 

benedikteehlersmail.com 

§5 Motioner till Convention: Redan på förra årets möte i Varese hade man diskuterat tre 

motioner från Grekland, en från Nederländerna, fyra från Italien, tio från FAMAT och en från 

Tyskland. Avsikten med detta är att testa motionernas bärighet, om de är korrekta och 

genomtänkta ur stadgesynpunkt, få höra andra deltagarnas synpunkter. Resultatet blev att 

somliga motioner ansågs klara att läggas fram, andra motioner fann inget gehör och åter 

andra behövde utvecklas på ett eller annat sätt. Länderna gick hem och förbättrade och 

förändrade sina motioner. 

I slutet av förra året gick 19 motioner till Convention ut till samtliga nationalrepresentanter 

för vidare befordran till klubbar i världen. En ytterligare motion finns som endast berör 

klubbar och distrikt utan nationell styrelse, vilken vi alltså inte svarar på. Av dessa 19 är det 

Inernational Inner Wheel:s styrelse som föreslagit de första åtta motionerna och de rör 

förbättringar och mindre ändringar i befintlig stadga. Ändringar i stadgan kan tydligen göras 

även utan motioner, för första sidan med påpekande att medlemmar ska ha någon 

anknytning till Rotary, ska äntligen bort i nästa utgåva. 

De övriga tolv motionerna, som är de intressanta motionerna, kommer från distrikt och 

länder. Att lägga märke till är att Europa står för tio av dessa och Indien för två motioner. De 

visar på vitalitet, intresse och en önskan att driva organisationen framåt och utan dessa 

motioner skulle Convention vara totalt ointressant och leda till en stelnad organisation. 

På EM hade vi förmånen att ha Phyllis Charter, Storbritannien – IIW stadgekommités ordförande – 

som deltagare. Vi fick veta att det kommer några ”amendments” under hösten. En intressant sådan 

gäller motion #13 om media manager, där skrivningen nu är sådan att det skulle bli en genväg in till 

att kunna bli IIW President. Kandidat till posten har ingen specifik bakgrund i IW utan blir Media 

Manager och kan efter två år kandidera till IIWP. Här kommer ett tillägg. En annan intressant motion 



är #15 som nu är uppe för andra gången och får den avslag igen kan den frågan inte tas upp vid fler 

tillfällen. Motion #18 om antalet board meetings är intressant för det påpekades att ett board 

meeting med 16 board directors och VU kostar ca 25 000 pund dvs ca en kvarts miljon kronor. 

Vi gick igenom motionerna som de är skrivna nu  - utan amendments – för att få en överblick över 

hur NR skulle rösta. Vi var väldigt eniga och de flesta var positiva till flertalet motioner och helt eniga 

om att avslå #15 från Indien. 

Det nämndes också i det här sammanhanget att faktum är att Indien inte får in medlemmar som 

Board Members, för här möter de kompakt motstånd från övriga IW-världen. Ett sätt att kunna 

representeras ändå och bli världspresident har varit att man kandiderar till IIW skattmästare, blir vald 

och efter två år kan hon kandidera till president. 

§6 Presentation Sweden: ”Strategy to avoid disbandment” Strategi för att undvika upplösning av 

klubbar. Det är en del i agendan som jag tidigt bad att få ventilera med deltagarna för att finna en 

strategi som är hållbar för olika länder. Presentationen togs emot mycket väl och den utmynnade i 

att en grupp under min ledning ska arbeta fram ett förslag till nästa EM. Gruppen består av Norge: 

Sissel Michelssen, Nederländerna, Island och Sverige. I samband med det föreslog jag också att den 

andra sidan av myntet dvs  att få och behålla nya medlemmar, borde uppmärksammas och att en 

grupp tillsättas som arbetar fram användbara guidelines och förslag till nästa EM. I den gruppen ska 

jag (Sverige) också delta men bara som medlem. Med andra ord får våra bekymmer med upplösning 

av klubbar, som vi delar med många andra, nu en helt annan belysning och behandling på bred front. 

Jag bifogar power point  ”Strategy to avoid disbandment”. 

§7 Presentation Sissel Michelsen, past Board Director, Norge: “European Meeting a Source of 

Information or a Source for Communication”. Sissel gjorde en tillbakablick och framåtblick och 

föreslog att EM ska verka för att vi I IW har ett gemensamt stort projekt, så att vi syns och inte 

hamnar I knät på någon annan som syns på vår bekostnad. 

§8 Presentation av Gabrielle Schrûmpf, Board director, Österrike: ”European Think Tank”. Ämnet 

behandlades tydligen även förra året och Gabrielle har till alla då närvarande under det gånga året 

efterlyst idéer och tankar och inte minst personer som är beredda att göra något. Vi talade om att 

synas återigen och jag förslog att Think Tank borde ta upp frågan om vår ”Image”, det som vi talade 

på årets och fjolårets Info-möten. Det förslaget gick fram och vi får se hur hon hanterar frågan. 

§10 Development in countries: Samtliga deltagande länder hade i år, liksom i fjol, ombetts att 

presentera utvecklingen i sina länder helst på power point. Det var i flera fall intressant att se hur 

man arbetar. Noterades att Tyskland har en gemensam hemsida med andra kvinnoorganisationer 

som t ex Zonta. Flera länder har hört av sig efter min presentation och jag tror att just 

Informationsmötet väcker intresse, liksom att vi har analyserat och vet att våra nya medlemmar är 

tills största delen födda på 40-talet och att de allra flesta inte har någon anknytning till Rotary. 

Bifogar min power point ”Sweden Development”. 

§12 Open forum: 

• Ny kryssning denna gång på Donau den 23-26 oktober 2018. Mycket populärt: endast 20 

hytter kvar. Resan går t/r Wien-Budapest. 

• Europea Clubs: Finns ett 15-tal i Europa och även detta hade diskuterats förra året. Europea 

Club ska vara en vanlig Inner Wheel-klubb men med en vinkling åt yngre medlemmar och 

internationell förståelse. Kanske man tänker sig i universitetsstäder, dit yngre kvinnor ibland 

från olika länder kommer och saknar nätverk från början? Vi ser att en del klubbar har 



namnet ”Europea” tillagt till sitt klubbnamn. Det påpekades att det var helt OK med det 

tillägget men det tråkiga var att enbart dessa klubbar träffas nu i oktober i Varna, Bulgarien. 

Det kan bli en organisation inom organisationen. Vi är visserligen välkomna men inte direkt 

inbjudna. Annonseringen gick ut först enbart över Face-book. 

• European Rally: Redan förra året togs idén upp från Nederländerna och bearbetades under 

året för att nu kunna presenteras som ett möte den 13-15 september 2019 troligen i 

Rotterdam. Tanken är att minska antalet små rallyn och ha ett gemensamt stort rally för hela 

Europa. För att komma med en slutprodukt hade organisationskommittén i Nederländerna 

skrivit i november och i februari igen till Sverige men inte fått svar om vi var intresserade. De 

andra nordiska länderna hade svarat men var inte helt övertygade om att lägga ner Nordic 

Rally, så den frågan ska diskuteras på Nordic Meeting i Helsingfors i slutet av månaden. Det 

påpekades speciellt från danskt och norskt håll att Sverige inte hade deltagit i Nordic Rally i 

Skagen i september 2016 trots inbjudan. Kerstin Jonson var där helt privat men för övrigt var 

det även mycket få vanliga svenska medlemmar närvarande. I vilket fall blir det ett European 

Rally, man räknar med ca 500 deltagare och sedan får vi se hur det går med Nordic Rally. 

• IIW Magazine: Det påpekades att alla länder kan fylla i en blankett och ange antal magasin 

som man önskar. 

• Kandidat till IIW President: Phyllis Charter meddelade att hon kommer att kandidera. Vi vill 

ha transparens, så att inte fler från Europa kandiderar samtidigt igen. 

• European Meeting 2018: Går av stapeln i Stavanger, Norge den 6-9 september 2018 och då 

firar EM 30 år. 

 

Det var mycket intressant och informativt möte med fantastiskt välordnade och gästfria 

kringarrangemang. Roligt att möta sina kollegor, stämningen var god och lättsam och mötet kändes 

mycket meningsfullt. För att kunna delta till fullo och bidra till diskussioner och snabbt kunna 

framföra synpunkter, krävs mycket goda engelskkunskaper. En bra språkbehandling och gott uttal ger 

större genomslag i en sådan här pass stor grupp och underlättar naturligtvis. De flesta var ungefär i 

min ålder utom fyra mycket kompetenta unga kvinnor i skyhöga klackar från Kroatien, som det var 

extra intressant att lära känna. Outer Wheelers blir fler för varje år, vilket de gärna påpekade. De 

hade också givande dagar och bidrog på kvällarna med glada skratt. 

 

Stockholm den 13 september 2017 

Margareta Wesslau 

 

  

 

 

 

 

 



 


